ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ
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ﻮ
ﻧ
ﻲ
ﻭ
ﺗ
ﺤ
ﻮ
ﻝ
ﺟﺎ
ﻧ
ﺪ
ﺍ
ﺭ
ﺍﻥ
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۳

ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﮔﺴﺘﺮش زﻧﺪﮔﯽ

ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ دﻗﻴﻘﺎً ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﭼﮕﻮﻧﻪ روی زﻣﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﺑﺎ ﺷﻮاﻫﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎ و ﺳﭙﺲ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻳﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦﻃﺮﻳﻖ در اﻳﻦ ﺑﺎره
ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﻴﺶﻧﻴﺎزﻫﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ:
ﭘﻴﺶ از
ٔ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ ،ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ و ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ اﺳﻴﺪﻫﺎ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ،
ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ را ﺑﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ،
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ و ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪری را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ،
ﻧﻘﺶ  DNAرا در وراﺛﺖ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
47

 ۱ﺳﺮآﻏﺎز زﻧﺪﮔﯽ
زﻣﻴﻦ در آﻏﺎز ﻓﺎﻗﺪ ﺣﻴﺎت ﺑﻮد.
داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ در ﺣﺪود  ۴ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺳﺎل ﭘﻴﺶ زﻣﻴﻦ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﻣﻮاد ﻣﺬاب ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﻴﺎره
ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ و ﺗﺪاوم ﺣﻴﺎت اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﻧﺪکاﻧﺪک ﺳﻄﺢ
ٔ
زﻣﻴﻦ ﺳﺮد ﺷﺪ و ﭘﻮﺳﺘﻪای ﺳﻨﮕﯽ آن را درﺑﺮﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺨﺎر آب ﻣﻮﺟﻮد در اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﺪ و ﺑﺎرش
ﺑﺎران ،اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎی وﺳﻴﻌﯽ ﺑﻪوﺟﻮد آورد .ﺑﺴﻴﺎری از زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻴﺎت ﺑﺎﻳﺪ اوﻟﻴﻦ
ﻋﻘﻴﺪه آﻧﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﺟﺎﻧﺪاران ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﻃﻮل
ﺑﺎر در اﻳﻦ اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ
ٔ
ﮐﺸﻴﺪه اﺳﺖ .ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﻴﻦ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺣﻴﺎت ،وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺷﻮاﻫﺪ را اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺳﻦ زﻣﻴﻦ ۱ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﭘﺎﻳﻪای ﺣﻴﺎت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ؟
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺣﻴﺎت ،ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ واﮐﻨﺶ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ .اﻳﻦ واﮐﻨﺶﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﺪاد و اﻧﻮاع زﻳﺎدی ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آﻟﯽ ﺳﺎده ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﺳﺎده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﮔﺮﻣﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ ،ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی
ﺳﺎزﻧﺪه اوﻟﻴﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ
ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮی ﺑﻪوﺟﻮد آوردﻧﺪ .ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﭘﻴﭽﻴﺪه واﺣﺪﻫﺎی
ٔ
ﺳﺎزﻧﺪه ﺣﻴﺎت ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر از ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎری از واﺣﺪﻫﺎی آﻟﯽ
ٔ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اوﻟﻴﻪ زﻣﻴﻦ ،در
دﻫﻪ  ۱۹۲۰داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎی ٔ
ﺳﻮپ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ :در ٔ
زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی ﻣﻮاد آﻟﯽ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ .اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﺳﻮپ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪ .ﺗﺼﻮر
ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﻨﮕﺎم اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎی زﻣﻴﻦ ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آﻟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﻓﺮض ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ در اﺛﺮ اﻧﺮژی ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ،اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎی آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ و رﻋﺪوﺑﺮق
ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
درﺑﺎره
۱ــ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد روﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻤﺮﺳﻨﺠﯽ ،ﺳﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ و آﺛﺎر ﺣﻴﺎﺗﯽ را ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼع ﺑﻴﺸﺘﺮ
ٔ
ﻋﻤﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
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اوﻟﻴﻪ زﻣﻴﻦ ﮔﺎز اﮐﺴﻴﮋن ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در
ﺟﻮ ٔ
ﭘﺲ از آن ﮔﺮوﻫﯽ دﻳﮕﺮ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ّ
ﻋﻮض ﻏﻨﯽ از ﻧﻴﺘﺮوژن ) ،(N۲ﻫﻴﺪروژن ) (H۲و ﮔﺎزﻫﺎی دارای ﻫﻴﺪروژن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺎر آب ،آﻣﻮﻧﻴﺎک و
ﻣﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .در آن زﻣﺎن اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﻴﺪی ،ﻳﺎ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺣﺎﺻﻞ از رﻋﺪ و ﺑﺮق اﻧﺮژی اﻳﻦ
ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽداده اﺳﺖ .اﻣﺮوزه اﮐﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻮ ﺳﺮﻳﻌﺎً اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎی ﭘﺮاﻧﺮژی را ﺟﺬب
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﻳﺮا اﺗﻢ اﮐﺴﻴﮋن ﻣﻴﻞ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﺑﻪ ﺟﺬب ﭼﻨﻴﻦ اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎﻳﯽ دارد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﮐﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎی ﭘﺮاﻧﺮژی در اﻧﺠﺎم واﮐﻨﺶﻫﺎﻳﯽ دﻳﮕﺮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ واﮐﻨﺶ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﻫﻴﺪروژندار،
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
۱
ﻧﻴﻤﻪ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ،اﻟﮕﻮی ﺳﻮپ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ را آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﺮد .او ﮔﺎزﻫﺎی ،N۲ ،CH۴
اﺳﺘﺎﻧﻠﯽﻣﻴﻠﺮ در ٔ
ﺟﺮﻗﻪ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده
 NH۳و  H۲را درون دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻗﺮار داد و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزی رﻋﺪ و ﺑﺮق از ﻳﮏ ٔ
ﮐﺮد .او ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻣﺘﻌﺪدی در اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻴﺪا ﮐﺮد .اﻳﻦ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی
زﻳﺴﺘﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ ،اﺳﻴﺪﻫﺎی ﭼﺮب و ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ
اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﭘﺎﻳﻪای ﺣﻴﺎت ،در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻴﻠﺮ ،روی ٔ
ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ

ﺟﺮﻗﻪ

ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﮐﻨﻨﺪه

)ﺑﺨﺎر(

ﻇﺮف ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻨﺪه

آب داغ

ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی آﻟﯽ
اﻟﻒ

 Stanley Millerــ١
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ﮔﻠﻴﺴﻴﻦ

ﻻﮐﺘﻴﮏ اﺳﻴﺪ
ﮔﻠﯽ ﮐﻮﻟﻴﮏ اﺳﻴﺪ
آب

ﺳﺎرﮐﻮزﻳﻦ

ﭘﺮوﭘﻴﻮﻧﻴﮏ اﺳﻴﺪ

آﻻﻧﻴﻦ

 βــ آﻻﻧﻴﻦ

ﻧﻴﺘﺮوژن

ﺳﻮﮐﺴﻨﻴﮏ اﺳﻴﺪ
اﻧﺮژی اﺳﺘﻴﮏ اﺳﻴﺪ
 αــ
آﻣﻴﻨﻮ
ﺑﻮﺗﻴﺮﻳﮏ اﺳﻴﺪ

اﻧﺮژی

اﻧﺮژی
آﻟﺪﺋﻴﺪﻫﺎ

ﻓﺮﻣﻴﮏ اﺳﻴﺪ

 βــ آﻣﻴﻨﻮ ﺑﻮﺗﻴﺮﻳﮏ اﺳﻴﺪ  Nــ ﻣﺘﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ

اﻳﺰوواﻟﻴﻦ

ﻧﻮرواﻟﻴﻦ

ﺳﻴﺎﻧﻴﺪ
ﻫﻴﺪروژن

ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﻴﺪ
ﮐﺮﺑﻦ

واﻟﻴﻦ

ﻣﺘﺎن
ﮔﺎز ﻫﻴﺪروژن

اوره

آﺳﭙﺎرﺗﻴﮏ اﺳﻴﺪ

اﻳﻤﻮﻧﻮاﺳﺘﻴﮏ
ﭘﺮوﭘﻴﻮﻧﻴﮏ اﺳﻴﺪ

ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﮏ اﺳﻴﺪ
ﻣﺜﺎلﻫﺎﻳﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻬﺎﻳﯽ )ﻣﺤﺼﻮﻻت درون ﻫﺮ ﮐﺎدر
اﻳﺰوﻣﺮ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ(

دیاﮐﺴﻴﺪ
ﮐﺮﺑﻦ

Nــ ﻣﺘﻴﻞ اوره

ﭘﺮوﻟﻴﻦ

اﻳﻤﻴﻨﻮ دی اﺳﺘﻴﮏ
اﺳﻴﺪ

آﻣﻮﻧﻴﺎک

دوﻣﻴﻦ ﮔﺮوه ﻣﺤﺼﻮﻻت

اوﻟﻴﻦ ﮔﺮوه ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﺣﺪ واﺳﻂ

ﺣﺪ واﺳﻂ

ﻣﻮاد ﺧﺎم

ب

ﮐﺮه زﻣﻴﻦ را ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی ﮐﺮد.
آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻴﻠﺮ .اﻟﻒ( ﻣﻴﻠﺮ وﺿﻌﻴﺖ ٔ
اوﻟﻴﻪ ٔ
آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﭘﺎﻳﻪای ﺣﻴﺎت را از ﻣﻮاد ﻏﻴﺮآﻟﯽ ،ﻧﺸﺎن داد .ب( ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ
ﻣﻴﻠﺮ .ﻫﻔﺖ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺳﺎده ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻣﺨﻠﻮط اﺻﻠﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :اﮐﺴﻴﮋن در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﺎزﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ،اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻏﻨﯽ از ﻫﻴﺪروژن اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از آزﻣﺎﻳﺶ ،ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی
ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ.
ٔ

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی دﻳﮕﺮ درﺑﺎرۀ اﻟﮕﻮی ﺳﻮپ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ :اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻋﺚ ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﺠﺪد اﻟﮕﻮی
ﺳﻮپ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﺷﺪ .در زﻣﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻴﻠﺮ ،زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺣﻴﺎت در ﺣﺪود
ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺳﺎل ﭘﻴﺶ روی داده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺳﻦ زﻣﻴﻦ و ﮐﺸﻒ ﺳﻨﮕﻮارهﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ  ۳/۵ﻣﻴﻠﻴﺎرد
ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺣﻴﺎت در واﻗﻊ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﺸﺘﺮ از آن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد.
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اﻣﺮوزه ﻣﯽداﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﮔﺎزﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻴﻠﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺣﻴﺎت وﺟﻮد
ﻻﻳﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ اوزون ) (O۳ﺑﻮد .در اﻳﻦﺻﻮرت ﭘﺮﺗﻮ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻬﺎر ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ،زﻣﻴﻦ ﻓﺎﻗﺪ ٔ
ﻫﻤﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎک و ﻣﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮد در اﺗﻤﺴﻔﺮ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد .از
ﻻﻳﻪ اوزونٔ ،
ﻣﺎورای ﺑﻨﻔﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪون ٔ
ﺳﻮی دﻳﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺎزﻫﺎی آﻣﻮﻧﻴﺎک و ﻣﺘﺎن در آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻴﻠﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی
زﻳﺴﺘﯽ ﭘﺎﻳﻪای ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻳﮏ ﺳﺆال اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺪ :اﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎم
ﺟﻮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭘﺲ ﺣﻴﺎت ﺑﺮاﺳﺎس
ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺣﻴﺎت اﻣﮑﺎن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ّ
ﭼﻪﺗﺪﺑﻴﺮی ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪ؟
اﻟﮕﻮی ﺣﺒﺎب :ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎﻳﯽ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻣﻮرد
ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺣﻴﺎت را ﺑﻪوﺟﻮد آوردﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درون ﺣﺒﺎبﻫﺎی درون اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۱ــ .(۳ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﻮاد آﻟﯽ ،ﻃﺒﻖ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ اﺳﺖ:
دﻫﺎﻧﻪ آﺗﺸﻔﺸﺎنﻫﺎی زﻳﺮدرﻳﺎﻳﯽ ﺧﺎرج و در ﺣﺒﺎبﻫﺎی
ﻣﺮﺣﻠﮥ  :۱آﻣﻮﻧﻴﺎک ،ﻣﺘﺎن و دﻳﮕﺮ ﮔﺎزﻫﺎ از ٔ
زﻳﺮ درﻳﺎ ﻣﺤﺒﻮس ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﮥ  :۲ﻣﺘﺎن و آﻣﻮﻧﻴﺎک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺗﺸﮑﻴﻞ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ ،درون ﺣﺒﺎبﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺪﻣﺎت
ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .درون اﻳﻦ ﺣﺒﺎبﻫﺎ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﭼﻮن ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﺎزﻫﺎی درون ﺣﺒﺎبﻫﺎ از ﺗﺮاﮐﻢ آﻧﻬﺎ در ﻫﻮا ﮐﻪ در اﻟﮕﻮی ﺳﻮپ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺳﺎده ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﺮﺣﻠﮥ  :۳ﺣﺒﺎبﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺮﮐﻴﺪن ،ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آﻟﯽ ٔ
از واﮐﻨﺶﻫﺎی درون اﻳﻦ ﺣﺒﺎب را آزاد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﺷﻌﻪ
ﻣﺮﺣﻠﮥ  :۴ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آﻟﯽ ﺳﺎده ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎد و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ،در ﻣﻌﺮض ٔ
ﻣﺎورای ﺑﻨﻔﺶ و رﻋﺪ و ﺑﺮق ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺮژی ﻻزم ﺑﺮای واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﻌﺪی را ﮐﺴﺐ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﮥ  :۵ﺑﺎران ،ﺑﺴﻴﺎری از اﻳﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آﻟﯽ ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻪ درون اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻣﯽﺑﺮد.

ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ آﻟﯽ ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
درﺑﺎره ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺣﻴﺎت ﺷﺪﻧﺪ ،اﺗﻔﺎقﻧﻈﺮ ﻧﺪارﻧﺪ .اﻏﻠﺐ
زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن
ٔ
داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ آﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﻧﺮژی ،از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی
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۴ــ ﮔـﺎزﻫﺎ واﮐﻨﺶ ﻫـﺎی
ﺷﻴﻤﻴﺎ ﻳﯽ د ﻳﮕﺮ ی ا ﻧﺠﺎ م

۳ــ ﮔﺎزﻫﺎ ﺑﻪ درون اﺗﻤﺴﻔﺮ

ﻣﯽدادﻧﺪ.

وارد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

۵ــ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺳﺎده و ﭘﻴﭽﻴﺪه
وارد آب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

 ۲ــ ﮔـﺎ ز ﻫـﺎ د ر و ن ﺣﺒـﺎ ب ﻫـﺎ
واﮐﻨﺶﻫﺎﻳﯽ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ و
اﺷﻌ ٔﻪ ﻣﺎورای ﺑﻨﻔﺶ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺎن
و آﻣﻮﻧﻴﺎک اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد.
۱ــ ﮔﺎزﻫﺎی آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ در زﻳﺮ
آب درون ﺣﺒﺎب ﻫﺎ ﻣﺤﺒﻮس
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ ۱ــ۳ــ اﻟﮕﻮی ﺣﺒﺎب .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﮔﺎزﻫﺎی آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺸﺄ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻮﻟﮑﻮل آﻟﯽ ﺳﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺳﺎده ،ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﯽداﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آﻟﯽ و ﺳﻠﻮلﻫﺎی زﻧﺪه راﻫﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ
وﺟﻮد دارد .ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درآﻣﺪﻧﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪزﻧﺠﻴﺮهﻫﺎی ﻃﻮﻳﻞ
 DNAﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ؟ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﯽ ،در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ،اﻳﻦ درﺷﺖﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ
را ﺑﺪون وﺟﻮد ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ اﺳﻴﺪﻫﺎی ﻣﺎدری ﺑﺴﺎزﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه  RNAو  DNAدر ﻣﺤﻴﻂ
آﺑﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
دﻫﻨﺪه ﻏﺸﺎﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ
اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻴﮑﺮوﺳﻔﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ :ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﮐﻪ از اﺟﺰای ﺗﺸﮑﻴﻞ ٔ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﯽ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﮔﺮدﻫﻢآﻳﯽ دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﻳﮏ ﺑﻄﺮی ﻣﺤﺘﻮی روﻏﻦ و ﺳﺮﮐﻪ را ﺗﮑﺎن دﻫﻴﻢ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻴﻢ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﮐﺮوی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻫﻢآﻳﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی
روﻏﻦ در ﺳﺮﮐﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل آراﻳﺶ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻣﺠﻤﻮع ﻳﮏ ﮐﺮه ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻏﺸﺎی ﻳﮏ ﺳﻠﻮل را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﮐﻮاﺳﺮواتﻫﺎ ۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از
ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﻟﻴﭙﻴﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آبﮔﺮﻳﺰ ﺑﻮدن ،در آب ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺮوی درﻣﯽآﻳﻨﺪ .اﻳﻦ ﺣﺒﺎبﻫﺎی رﻳﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﻟﻴﭙﻴﺪی دﻳﮕﺮ را ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﻪ دو ﮐﻮاﺳﺮوات
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻮاﺳﺮواتﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﻧﻴﺰ در ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﻮاﺳﺮواتﻫﺎ زﻧﺪه
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدی ﺑﻪ ﻏﺸﺎی ﺳﻠﻮلﻫﺎ دارﻧﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ
دﻳﮕﺮ از ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آﻟﯽ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎﻳﻠﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ ً زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ
ﺗﺸﮑﻴﻞ رﻳﺰﮐﻴﺴﻪﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﻣﻴﮑﺮوﺳﻔﺮ ۲دارﻧﺪ.
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 Microsphereــ٢

 Coacervateــ١

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻴﮑﺮوﺳﻔﺮﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﻠﻮل ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ،ﻣﻴﮑﺮوﺳﻔﺮﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﺪﺗﯽ دوام داﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽﺷﺪهاﻧﺪ.
در ﻃﻮل ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﺳﺎل ،اﻧﻮاﻋﯽ از ﻣﻴﮑﺮوﺳﻔﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی دﻳﮕﺮ و ﮐﺴﺐ اﻧﺮژی ،ﺑﻪ ﻣﺪت
ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﻘﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ ،از ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ،ﻣﻴﮑﺮوﺳﻔﺮﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻔﺎت ﺑﻪ ﻧﺴﻞ آﻳﻨﺪه را ﮐﺴﺐ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان زﻧﺪه درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
دﻫﻪ  ،۱۹۸۰ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی
ﻧﻘﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﺎﺗﺎﻟﻴﺰﮔﺮﻫﺎ :در ٔ
 RNAﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺒﻴﻪ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻪﺑﻌﺪی  ،RNAﺳﻄﺤﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ واﮐﻨﺶﻫﺎی
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در آن ﮐﺎﺗﺎﻟﻴﺰ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از RNAﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی آﻧﺰﻳﻤﯽ دارﻧﺪ؛ ﺑﻪﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﺗﺼﺎل آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ در رﻳﺒﻮزوم ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﺎزی را ﻳﮏ  RNAی رﻳﺒﻮزوﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻳﮏ
درﺑﺎره ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺳﺎده ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﭻ و آﻟﺘﻤﻦ ۱و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت دﻳﮕﺮی ﮐﻪ
ٔ
ٔ
 RNAدر آب اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ :ﺷﺎﻳﺪ  ،RNAاوﻟﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺧﻮد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻳﻦ
ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺸﮑﻴﻞ اوﻟﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ را ﻧﻴﺰ ﮐﺎﺗﺎﻟﻴﺰ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻳﮏ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ ۲ــ۳ــ ﻣﻴﮑﺮوﺳﻔﺮ )(×١٢٥٠
ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﮑﺮوﺳﻔﺮﻫﺎ ﮐﻪ از ﺟﻨﺲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦاﻧﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ
ﺳﻠﻮلﻫﺎﺳﺖ،
ﻏﺸﺎی دو ﻻﻳﻪای دارﻧﺪ و در ﺣﺎل ﺟﻮاﻧﻪ زدن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 Cech & Altmanــ١
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ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ :ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی  ، RNAﻣﻴﮑﺮوﺳﻔﺮﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﻠﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪی ﮐﻪ ﭘﺲ
از آﻧﻬﺎ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری اﻧﺴﺠﺎم ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻧﻴﺰ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﯽ وﻳﮋهای ،ﻣﺎﻧﻨﺪ X
ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،اﻳﻦ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت در ﻣﺤﻴﻂ ﮐﻤﻴﺎب ﺷﺪﻧﺪ .اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ )ﺟﻬﺶ( در
ﻣﺎده ﺧﺎم دﻳﮕﺮی ﮐﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮاوانﺗﺮ ﺑﻮد )،(Y
ﺑﺮﺧﯽ RNAﻫﺎی آﻧﺰﻳﻤﯽ ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ٔ
ﻣﺎده ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﺷﺎن ) (Xرا ﺑﺴﺎزﻧﺪ:
ٔ
آﻧﺰﻳﻢ ۱
X
Y
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻏﻠﻈﺖ  Yﻧﻴﺰ در ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و آﻧﺰﻳﻢ دﻳﮕﺮی ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ  Yرا از
ﺗﺮﮐﻴﺐ دﻳﮕﺮی ﻣﺜﻞ  Zﺑﺴﺎزد:
آﻧﺰﻳﻢ ۲
آﻧﺰﻳﻢ ۱
Y
X
Z
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﯽ اوﻟﻴﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎز و ﮐﺎری ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ
زﻣﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ،ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی
ﻏﻴﺮآﻟﯽ

ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎی
RNA

درﺷﺖﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی

ﺧﻮدﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی

RNA

ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی RNA
ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ را
ﮐﺎﺗﺎﻟﻴﺰ ﮐﺮدﻧﺪ

ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺷﮑﻞ ۳ــ۳ــ ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی  RNAو ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ .اﻧﺠﺎم واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎی
 RNAﺷﺪ .ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت درﺷﺖ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی  RNAﮔﺮدﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎ ًﻻ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی و ﮐﺎﺗﺎﻟﻴﺰ
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﭼﻮن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﺑﺎ ﺻﺤﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﻬﺶ( ،در ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی  RNAﺗﻨﻮع اﻳﺠﺎد ﺷﺪ.
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ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه وراﺛﺖ :داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻴﮑﺮوﺳﻔﺮﻫﺎ دارای  RNAﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی RNAﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﯽ )ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ( ،ﺧﻮد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
و در ﺻﻮرت ﺗﻘﺴﻴﻢﺷﺪن ﻣﻴﮑﺮوﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﮑﺮوﺳﻔﺮﻫﺎی دﺧﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ،ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی
 RNAﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪن آﻧﺰﻳﻢﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎی وﻳﮋهای را ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ و ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﯽ ،وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻴﮑﺮوﺳﻔﺮی را ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺳﺎزوﮐﺎر وراﺛﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎی اوﻟﻴﻪ ﺑﺮای ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺣﻴﺎت ،داﻧﺸﻤﻨﺪان را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ
ٔ
ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ ﻧﻴﺰ ﺟﺴﺖوﺟﻮ
دﻳﮕﺮ
ﻫﺎی
ﺳﻴﺎره
در
ﻣﻮﺟﻮد
آﺑﯽ
ﻫﺎی
ﻣﺤﻴﻂ
در
را
ﺣﻴﺎت
ﻫﺎی
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ٔ
ﻻﻳﻪ ﺿﺨﻴﻢ ﻳﺦ در ﻣﺮﻳﺦ و ﻳﮑﯽ از ﻗﻤﺮﻫﺎی
ﮐﻨﻨﺪ .وﺟﻮد اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺑﺰرﮔﯽ از آب ﻣﺎﻳﻊ و اﮐﺴﻴﮋن ﻓﺮاوان در زﻳﺮ ٔ
ﺳﻴﺎره ﻣﺸﺘﺮی ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﺣﻴﺎت ﺟﺎﻧﺪاران ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﺑﺎﺷﺪ
ٔ

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ دو اﻟﮕﻮی ﻋﻠﻤﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻣﻨﺸﺄ ﺣﻴﺎت را ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۲ــ اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪای را ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻳﺎﺑﯽ ﺳﻠﻮل ﺷﺪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
۳ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻟﮑﻮل  RNAدر ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺣﻴﺎت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻣﺎده ژﻧﺘﻴﮏ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﭼﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ  RNAﻧﻘﺶ ٔ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
۴ــ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری  DNAو  RNAرا ﺑﻪ ﻳﺎد آورﻳﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﺮا در ﺟﺎﻧﺪاران
ٔ
ﻣﺎده ژﻧﺘﻴﮏ ﺑﻪ  RNAﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ؟
اﻣﺮوزی  DNAﺑﻪﻋﻨﻮان ٔ
درﺑﺎره ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ ﻋﺒﺎرتﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ،ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻴﺪ:
۵ــ
ٔ
ﻣﺎده ژﻧﺘﻴﮏ ،ﮐﺪون و آﻧﺘﯽﮐﺪون،
ﺷﻮاﻫﺪ اﻣﺮوزی از ﻧﻘﺶ RNAﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﯽ ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﺎزیٔ ،
ﮐﻨﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ،ﻣﻮﻟﮑﻮل  ،mRNAرﻣﺰ ژﻧﺘﻴﮏ RNA ،آﻧﺰﻳﻤﯽ.
وراﺛﺖ ،ﻣﻮﻟﮑﻮل ذﺧﻴﺮه ٔ
درﺑﺎره ﻣﻨﺸﺄ ﺣﻴﺎت ﺑﺎﻳﺪ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺳﺎﻳﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎ را اﻧﮑﺎر
۶ــ آﻳﺎ ﻳﮏ اﻟﮕﻮی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه
ٔ
ﮐﻨﺪ؟ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
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 ۲ﺗﮑﻮﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪاران ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ
ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﺟﺎﻧﺪاران ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮای ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺟﺎﻧﺪار در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪ،
درﺑﺎره ﺟﺎﻧﺪاران ﻗﺪﻳﻤﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﺳﻨﮕﻮارهﻫﺎ را ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮد
ٔ
ﺳﻨﮕﻮاره ﺑﻘﺎﻳﺎی ﺣﻔﻆ ﺷﺪه ،ﻳﺎ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺷﺪه ،ﻳﺎ اﺛﺮات ﺑﻪﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از ﺟﺎﻧﺪاراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﻴﺶ زﻧﺪﮔﯽ
ﺳﻨﮕﻮاره ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎﻳﯽ
ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ ﺳﻨﮕﻮارهای ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ٔ
ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺮب اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﺳﺖ ﮐﻪ در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻨﮕﯽ  ۳/۵ﻣﻴﻠﻴﺎرد ٔ
ﻣﯽداﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ﺟﺎﻧﺪاراﻧﯽ ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽاﻧﺪ و اﻧﺪاﻣﮏﻫﺎی ﻏﺸﺎدار درونﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺟﺎﻧﺪاران ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ روی زﻣﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪﻧﺪ ،ﻫﺘﺮوﺗﺮوف و ﺑﯽﻫﻮازی ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای
ﮐﺴﺐ اﻧﺮژی از ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آﻟﯽ ﮐﻪ در اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ ﻓﺮاوان ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ
ﻣﻮاد آﻟﯽ اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ ،ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ اﻧﻮاﻋﯽ از ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﺧﻮد را از ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻏﻴﺮآﻟﯽ ،ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﺗﻮﺗﺮوف ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪﻧﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻗﺒﻞ از ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ،اﮐﺴﻴﮋن در
ﺟﻮزﻣﻴﻦ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭘﻴﺪاﻳﺶ آﻧﻬﺎ و اﻧﺠﺎم ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ،ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ ﮔﺎز اﮐﺴﻴﮋن ﺑﻪ درون اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ
ّ
ﺟﻮ زﻣﻴﻦ آزاد ﺷﺪ .اﻳﻦ اﮐﺴﻴﮋن ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ،در ﺟﻮ زﻣﻴﻦ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﺪ ،ﺑﻪﻃﻮری
و ّ
ﺟﻮ زﻣﻴﻦ،
ﺟﻮ زﻣﻴﻦ را اﮐﺴﻴﮋن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﮐﻢ اﮐﺴﻴﮋن در ّ
ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺣﺪود  ۲۱درﺻﺪ ّ
ﺳﻠﻮلﻫﺎﻳﯽ ﭘﻴﺪا ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﮐﺴﻴﮋن اﻧﺮژی ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﯽ را آزاد و از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻫﻮازی ﺑﻮدﻧﺪ.

اوﻟﻴﻦ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮت
ﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻣﯽداﻧﻴﺪ ﮐﻪ
ﺣﺪود  ۱/۵ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ،اوﻟﻴﻦ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ﭘﺎ ﺑﻪ
ٔ
ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ از ﻏﺸﺎﻫﺎی دروﻧﯽ دارﻧﺪ و  DNAآﻧﻬﺎ در ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮر اﺳﺖ .ﺳﻮﻣﻴﻦ
اﻧﺪازه ﺑﺎﮐﺘﺮی ،ﺑﻪﻧﺎمﻫﺎی ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪری
وﻳﮋﮔﯽ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ﺣﻀﻮر اﻧﺪاﻣﮏﻫﺎی ﭘﻴﭽﻴﺪهای ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ
ٔ
و ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ در ﺳﻠﻮلﻫﺎﺳﺖ .اﻳﻦ اﻧﺪاﻣﮏﻫﺎ  DNAاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد را دارﻧﺪ .اﻏﻠﺐ ﺳﻠﻮلﻫﺎی
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ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪری دارﻧﺪ و ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖﻫﺎ ﮐﻪ در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻌﻀﯽ از آﻏﺎزﻳﺎن
و ﻧﻴﺰ در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪریﻫﺎ و ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖﻫﺎ
ﻧﻈﺮﻳﻪ درونﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ٔ
درﺑﺎره ﻣﻨﺸﺄ ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪریﻫﺎ ،اﮐﻨﻮن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ٔ
ٔ
ﻧﻈﺮﻳﻪ درون ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ اﻇﻬﺎر ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪریﻫﺎ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻫﻮازی )ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﮐﺴﻴﮋن(
ٔ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه وارد ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﭘﻴﺶ ــ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ .اﻳﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪی ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ.
ﻧﻈﺮﻳﻪ درون ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ ،اﻳﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت اﻧﮕﻞ ،ﻳﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﮑﺎر ﻫﻀﻢ ﻧﺸﺪه وارد
ﻃﺒﻖ ٔ
ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪﺟﺎی اﻳﻦ ﮐﻪ در ﺳﻠﻮل ﮔﻮارش ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
در ﺳﻠﻮل اداﻣﻪ داده و ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺷﻮاﻫﺪ ذﻳﻞ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪریﻫﺎ و ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖﻫﺎ از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ:
اﻧﺪازه اﻏﻠﺐ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎﺳﺖ .ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪری دو ﻏﺸﺎ
اﻧﺪازه ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪریﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ٔ
۱ــ اﻧﺪازه و ﺳﺎﺧﺘﺎرٔ :
دارد .ﻏﺸﺎی دروﻧﯽ ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪریﻫﺎ ﺗﺎ ﺧﻮردﮔﯽﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری دارد و ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﻏﺸﺎﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻫﻮازی ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ درون ﻏﺸﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.
۲ــ ﻣـﺎدۀ ژﻧﺘﻴﮏ DNA :ﻣﻴﺘﻮﮐﻨـﺪری ﻫـﺎ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ  DNAﺣﻠﻘـﻮی ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی
ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖﻫﺎ و ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪریﻫﺎ ﻫﺮ دو دارای ژنﻫﺎﻳﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ژنﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ٔ
دارﻧﺪه آﻧﻬﺎ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ.
درﺑﺮ
ٔ
۳ــ رﻳﺒﻮزومﻫﺎ :اﻧﺪازه و ﺳﺎﺧﺘﺎر رﻳﺒﻮزومﻫﺎی ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪرﻳﺎﻳﯽ و ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ
ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ رﻳﺒﻮزومﻫﺎی ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ.
۴ــ زادآوری :ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖﻫﺎ و ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪریﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ،از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢ دوﺗﺎﻳﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ
ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻴﺘﻮز در آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﮔﻴﺮد.
ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ از
ٔ
ٔ
ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ

ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮت ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪری
ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه

ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻮازی

ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪریﻫﺎ
ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪریﻫﺎ
ﭘﻴﺶ ــ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮت
ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮت اوﻟﻴﻪ
ﭘﻴﺶ ــ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮت
ﺷﮑﻞ ۴ــ۳ــ ﻃﺮﺣﯽ از ﻧﻈﺮﻳﮥ درون ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ

ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮت ﺑﺰرگ
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ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ دارای ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪری ﺷﺪﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻣﻨﺸﺄ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮری اﻣﺮوزی و
آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ را ﻧﻴﺰ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ و ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﯽ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺟﺎﻧﺪاران ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺟﺎﻧﺪاران ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻴﻦ ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﺎ  ۶۰۰ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ
روی داده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺟﺎﻧﺪاران ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ،ﻳﮏ ﻣﺤﻴﻂ دروﻧﯽ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ را در ﺷﺮاﻳﻂ
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﻳﺪاری ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺳﻠﻮلﻫﺎ )اﻏﻠﺐ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ( در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻄﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﯽ را
زﻣﻴﻨﻪ ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺪن و ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.
در اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن ﻣﯽﮔﺬاردٔ ،
ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ در ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽﻫﺎ ،ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎم ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮏ
ﻣﺴﻠﻤﺎً ٔ
ﺗﻮده ﺳﻠﻮﻟﯽ )ﮐﻠﻮﻧﯽ( ﺑﻮده اﺳﺖ .درواﻗﻊ ،ﺳﻠﻮلﻫﺎ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﯽ،
ٔ
ﭘﻴﺎمﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ از ﺳﻠﻮلﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻧﻴﺰ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺎر و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺪن ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺜﻼً ،ﻣﻨﺸﺄ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﺟﺎﻧﻮری را اﻧﻮاﻋﯽ از ﺗﺎژﮐﺪاران ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﻮﻧﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻳﮏ ﺗﺎژﮐﺪار اوﻟﻴﻪ ﺑﺮای
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻫﻢﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻳﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻫﺪف ﺑﺮای ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز
)ﺗﻐﺬﻳﻪ( ﻧﻴﺎز ﺑﻪ درک ﻋﻼﻳﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﻤﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﻮﻧﺪ .در ﮐﻠﻮﻧﯽﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ آﻏﺎزﻳﺎن اﻣﺮوزی ﻧﻴﺰ ﻣﻮاردی از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺎر
ﺑﺴﻴﺎر اﺑﺘﺪاﻳﯽ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

اﻧﻘﺮاض ﮔﺮوﻫﯽ ﺟﺎﻧﺪاران
اﺛﺮات ﺳﻨﮕﻮارهای ،ﺣﺎﮐﯽ از ﻳﮏ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در ﺣﺪود  ۴۴۰ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ اﺳﺖ .در اﻳﻦ
زﻣﺎن ﺣﺪود  ۸۵درﺻﺪ از ﺟﺎﻧﺪاران روی زﻣﻴﻦ ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪﻧﺪ .اﻳﻦ واﻗﻌﻪ اوﻟﻴﻦ ﻣﻮرد از
ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد اﻧﻘﺮاض ﮔﺮوﻫﯽ روی زﻣﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻧﻘﺮاض ﮔﺮوﻫﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺮگ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﺑﺴﻴﺎری از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺰرگ ﺑﻮمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﻘﺮاض ﮔﺮوﻫﯽ دﻳﮕﺮی ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﺑﻌﺎد ،ﺣﺪود  ۳۶۰ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻪوﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ و
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 ۸۳درﺻﺪ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ را از ﻣﻴﺎن ﺑﺮد .ﺳﻮﻣﻴﻦ اﻧﻘﺮاض ﮔﺮوﻫﯽ در ﺣﺪود  ۲۴۵ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ،اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎد .در اﻳﻦ واﻗﻌﻪ ﺣﺪود  ۹۶درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮری ﻣﻮﺟﻮد در آن زﻣﺎن ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﺪود
 ۳۵ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ اﻧﻘﺮاض ﮔﺮوﻫﯽ ،ﺑﻪوﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ .در اﻳﻦ اﻧﻘﺮاض  ۸۰درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ
وﻳﮋه اﻳﻦ اﻧﻘﺮاضﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺎﮐﯽ از دﺧﺎﻟﺖ
از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ٔ
ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳﻴﻊ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و آبوﻫﻮاﻳﯽ در آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ اﻧﻘﺮاض ﮔﺮوﻫﯽ  ۶۵ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻘﺮاض ﺣﺪود  ۷۶درﺻﺪ
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺸﮑﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ داﻳﻨﺎﺳﻮرﻫﺎ ﺷﺪ.
ﺑﺴﻴﺎری از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ اﻧﻘﺮاض ﮔﺮوه دﻳﮕﺮی در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺎل وﻗﻮع اﺳﺖ.
اﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮای رﺧﺪاد اﻳﻦ اﻧﻘﺮاض ﺟﺪﻳﺪ ،ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﺮﻳﺐ اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی زﻣﻴﻦ ،ﺑﻪوﻳﮋه
ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ اﺳﺘﻮاﻳﯽ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ را دﺧﻴﻞ ﻣﯽداﻧﻨﺪ )ﺷﮑﻞ  ۵ــ .(۳زﻣﻴﻦ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻧﻴﻤﯽ از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ اﺳﺘﻮاﻳﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻋﺖ درﺣﺎل از
دﺳﺖ دادن ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﻳﻦ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﺑﻪ زودی از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ.
ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﯽ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻳﮏ ﭼﻬﺎرم
در اﺛﺮ اﻳﻦ اﻧﻘﺮاض ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﺒﺐ آن اﺳﺖ ،ﺣﺪود ٔ ۵۰۰۰۰
ﮐﻞ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  ۲۰۰۰از  ۹۰۰۰ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺗﻌﺪاد ﺑﯽﺷﻤﺎری از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺣﺸﺮات
ﻣﻨﻘﺮض ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺷﮑﻞ ۵ــ۳ــ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ اﺳﺘﻮاﻳﯽ ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎدی در ﺣﺎل ﻧﺎﺑﻮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ
ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ اﺳﺘﻮاﻳﯽ ﺗﻨﻬﺎ  ۷درﺻﺪ ﺳﻄﺢ
ﺧﺸﮑﯽﻫﺎی زﻣﻴﻦ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻴﺶ از ۵۰
درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﯽ و ﺟﺎﻧﻮری در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
اﻣﺮوزه از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻐﻴﻴﺮ در وﺳﻌﺖ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ را ﻧﺸﺎن داد.
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ﺷﮑﻞﻫﺎی زﻳﺮ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮارهای از ﺟﻨﮕﻞ ﮔﻠﺴﺘﺎن در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ در
اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ،ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ از وﺳﻌﺖ ﺟﻨﮕﻞ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮐﻢ و ﻳﺎ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻨﮕﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮارهای ﺟﻨﮕﻞ ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺳﺎلﻫﺎی ) ۱۳۷۷ﭼﭗ( و ) ۱۳۸۰راﺳﺖ( .اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ را ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﻀﺎﻳﯽ اﻳﺮان ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ در ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺟﻨﮕﻞ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ؟ ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻳﻦ ﺟﻨﮕﻞ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮی
در ﺗﻨﻮع ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﻣﯽﮔﺬارد؟

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
۲ــ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ را ﺑﺎ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۳ــ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﮐﻪ »در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﻗﻮع اﻧﻘﺮاض ﮔﺮوﻫﯽ ،ﺟﺎﻧﺪاران اﻣﺮوزی ﺑﻪوﺟﻮد
ﻧﻤﯽآﻣﺪﻧﺪ« ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
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 ۳ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻴﺎت ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽﻫﺎ
ﻻﻳﮥ ُازن ﺑﻘﺎی ﺣﻴﺎت را در ﺧﺸﮑﯽﻫﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐﺮد.
ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻧﻮر زﻧﺪﮔﯽﺑﺨﺶ ،ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی زﻳﺎنﺑﺎر ﻧﻴﺰ دارد .اﺣﺘﻤﺎﻻ ً در اواﻳﻞ
ﭘﻴﺪاﻳﺶ زﻣﻴﻦ زﻧﺪﮔﯽ در درﻳﺎ ،ﻳﻌﻨﯽ در ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺪاران اوﻟﻴﻪ از آﺳﻴﺐﻫﺎی ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ در اﻣﺎن
ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ .اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪاران ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آب را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ،زﻳﺮا ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺣﻴﺎت را در ﺳﻄﺢ
ﺧﺸﮑﯽ ﻧﺎاﻣﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﻄﺢ ﺧﺸﮑﯽ را اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ ﮐﺮد؟
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻻﻳﮥ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ُازن :ﺗﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﺳﺎل ﺣﻴﺎت ﻓﻘﻂ در آبﻫﺎ ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺖ و ﺟﺎﻧﺪاری
در ﺧﺸﮑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺣﺪود  ۲/۵ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ،ﺳﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮐﺮدﻧﺪ
اﺷﻌﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری از ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی
و ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﺎر اﮐﺴﻴﮋن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ را ﺑﻪ اﺗﻤﺴﻔﺮ اﻓﺰودﻧﺪٔ ،
ﻻﻳﻪ اُزن در
ﺟﻮ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﻧﺪ و ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی اُزن ) (O۳را ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪٔ .
اﮐﺴﻴﮋن ) (O۲در ﺑﺎﻻی ّ
اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻊ از ﻋﺒﻮر ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺷﺪ )ﺷﮑﻞ ۶ــ .(۳ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،اﮐﺴﻴﮋن و اُزن ﮐﺎﻓﯽ
ﺟﻮ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻴﺎت در ﺧﺸﮑﯽ ،وﺟﻮد داﺷﺖ.
در ّ

وﺟﻮد اُزن

ﻧﺒﻮد اُزن
ﺷﮑﻞ ۶ــ۳ــ ﻻﻳﮥ اُزن از زﻣﻴﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از اﻳﻦﮐﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ،اﮐﺴﻴﮋن
را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ اﻓﺰودﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﻴﻞ اُزن آﻏﺎز ﺷﺪ.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﻻﻳﮥ ُازن اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻧﺪاران ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺸﮑﯽﻫﺎﺳﺖ :در ﻃﻮل ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،آﻟﻮدﮔﯽ
ﻻﻳﻪ اُزن ﺷﺪه اﺳﺖ .داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر روزاﻓﺰون اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﻮا ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎزک ﺷﺪن ٔ
ﻻﻳﻪ اُزن اﺳﺖ .در اﺛﺮ ﻧﺎزک ﺷﺪن اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ،ﻣﻘﺪار
ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎزک ﺷﺪن ٔ
ﺑﻴﺸﺘﺮی از ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻣﯽرﺳﺪ.
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ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ و ﻗﺎرچﻫﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن وارد ﺧﺸﮑﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺗﺼﻮر ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﻴﻦ ﺟﺎﻧﺪاران ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﺧﺸﮑﯽﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ و ﻗﺎرچﻫﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ دو ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ آﻣﺪﻧﺪ .اﻳﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺧﺸﮑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،زﻳﺮا ﻫﺮ ﻳﮏ
دارای وﻳﮋﮔﯽﻫﺎﻳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﺑﻮد.
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﻴﺎورﻳﺪ ﮐﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ از اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮاد
ﻏﺬاﻳﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را از ﺧﺎک ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﻗﺎرچﻫﺎ
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮادﻣﻌﺪﻧﯽ را از
ﺧﺎک و ﺣﺘﯽ از ﺗﺨﺘﻪﺳﻨﮓﻫﺎی ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ.
دوﻃﺮﻓﻪ زﻳﺴﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﻠﺴﻨﮓ
ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﺧﺸﮑﯽ و ﻗﺎرچﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ٔ
ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪ .ﮔﻠﺴﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﺮای زﻳﺴﺘﻦ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺳﺨﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺗﻮاﻧﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻗﺎرچﻫﺎ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻧﻴﺰ
ﺑﺮای ﻗﺎرچﻫﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ﻫﻤﻴﺎری ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﻴﺎری راﺑﻄﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در
آن ﻫﺮ دو ﻃﺮف از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن از درﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ آﻣﺪﻧﺪ.
ﭘﺲ از اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﻴﺎری ﺑﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻗﺎرچﻫﺎ ،ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ
ﺗﺸﮑﻴﻞ داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺸﮑﯽ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﯽ ﺟﺎﻧﻮران را ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺟﺎﻧﻮران ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺸﮑﯽ
را اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﺸﺮات ﻳﮑﯽ از اوﻟﻴﻦ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن ﻓﺮاوانﺗﺮﻳﻦ و ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه
ﺟﺎﻧﻮران در ﺗﺎرﻳﺦ زﻣﻴﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺣﺸﺮات در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﭘﺮواز آﻧﻬﺎ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺣﺸﺮات اوﻟﻴﻦ ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎل داﺷﺘﻨﺪ .ﺣﺸﺮات اوﻟﻴﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﺠﺎﻗﮏﻫﺎ دارای دو ﺟﻔﺖ
ﺑﺎل ﺑﻮدﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۷ــ .(۳ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﭘﺮواز ﺑﺮای ﺣﺸﺮات اﻳﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮی ﺑﻪ
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻏﺬا ،ﺟﻔﺖ و آﺷﻴﺎﻧﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﺎری ﺑﻴﻦ ﺣﺸﺮات و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﻠﺪار ﺷﺪ.

ﻣﻬﺮهداران ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ آﻣﺪﻧﺪ.
ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ :اوﻟﻴﻦ ﻣﻬﺮهداران ﻣﺎﻫﯽﻫﺎﻳﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﻓﺎﻗﺪ آرواره ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود ۵۰۰ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل
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ﺷﮑﻞ ۷ــ۳ــ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ در ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ .در ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺪون داﻧﻪ و ﺳﺮﺧﺲﻫﺎی درﺧﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﻏﻠﺒﻪ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻃﻮل ﺑﺎلﻫﺎی ﺳﻨﺠﺎﻗﮏﻫﺎ ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد!

ﭘﻴﺶ در اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ .ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی آروارهدار ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﭘﻴﺪا ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺸﮑﻴﻞ آرواره ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ
اﻳﻦ اﻣﮑﺎن را داد ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی ﻣﮑﻴﺪن ﻏﺬا آن را ﺑﺎ دﻫﺎن ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺒﻠﻌﻨﺪ .درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی آروارهدار ﺑﻪ
ﺷﮑﺎرﭼﻴﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۸ــ .(۳ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ ﺟﺰو ﻓﺮاوانﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران درﻳﺎ ﺷﺪﻧﺪ،
و ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ زﻳﺴﺘﻦ در آن اداﻣﻪ دادهاﻧﺪ .ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﺮهداران زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻬﺮهداران را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
دوزﻳﺴﺘﺎن :اوﻟﻴﻦ ﻣﻬﺮهداران ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺸﮑﯽ ،ﺣﺪود ۳۷۰ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از درﻳﺎ ﺑﻴﺮون آﻣﺪﻧﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻬﺮهداران ﺧﺸﮑﯽ ،دوزﻳﺴﺘﺎن اوﻟﻴﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺘﻌﺪد در ﭘﻴﮑﺮ دوزﻳﺴﺘﺎن ،اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﻪ زﻳﺴﺘﻦ در ﺧﺸﮑﯽ ﺳﺎزﮔﺎر
ﺷﺪﻧﺪ .دوزﻳﺴﺘﺎن اوﻟﻴﻪ دارای ﮐﻴﺴﻪﻫﺎی ﻫﻮاﻳﯽ ﻣﺮﻃﻮب ،ﻳﻌﻨﯽ ﺷﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺬب اﮐﺴﻴﮋن ﻫﻮا
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .در اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪاران دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ،راهرﻓﺘﻦ را اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺟﺜﻪ ﻣﻬﺮهداران
اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﻳﻪای ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮای ﻋﻤﻞ اﻧﺪامﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﺟﻬﺖ ﻋﮑﺲ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدٔ .
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد اﺳﮑﻠﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺣﺸﺮات ﺑﺎﺷﺪ .دوزﻳﺴﺘﺎن ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮد ﺳﺎزﮔﺎری ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻳﮏ ﮔﺮوه ﺟﺪﻳﺪ از ﺟﺎﻧﻮران از آﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺸﮏﺗﺮ داﺷﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﺷﮑﻞ ۸ــ۳ــ اﺳﮑﻠﺖ ﺳﻨﮕﻮاره ﺷﺪۀ ﻣﺎﻫﯽ .در اﻳﻦ اﺳﮑﻠﺖ
ﻣﺎﻫﯽ ،ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮهﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان دﻳﺪ.

ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن :ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن در ﺣﺪود  ۳۵۰ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ،از ﺗﺤﻮل دوزﻳﺴﺘﺎن اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ .اﻳﻦ
ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ از دﺳﺖ دادن رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺪن ﺑﻪ اﺗﻤﺴﻔﺮ ،ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﺤﮑﻢ دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺒﺨﻴﺮ آب ﻣﯽﺷﻮد.ﺑﻪ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﺨﻢﮔﺬاری در ﺧﺸﮑﯽ دادهﺷﺪه اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺗﺨﻢﻫﺎی آﻧﻬﺎ را
ﭘﻮﺳﺘﻪای ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۹ــ .(۳ﻣﯽداﻧﻴﺪ ﮐﻪ دوزﻳﺴﺘﺎن اﻣﺮوزی ﻫﻨﻮز ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺨﻢﮔﺬاری در
آب ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﻳﺮا ﺗﺨﻢﻫﺎی آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺸﮏ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻔﻆ آب ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
دوره ﺧﺸﮑﯽ وﺳﻴﻊ
ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل  ۵۰ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ،ﻳﮏ ٔ
ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﺪت ،ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺮﺗﺮیﻫﺎﻳﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ دوزﻳﺴﺘﺎن ﺑﻪدﺳﺖ آوردﻧﺪ .از آن زﻣﺎن ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ ﺗﺎ ﺣﺪود  ۶۵ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ،در ﻣﻴﺎن ﻣﻬﺮهداران،
ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ را از آن ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ ۹ــ۳ــ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن .ﺗﺎ  ۶۵ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ
ﺧﺰﻧﺪﮔﺎﻧﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﮐﺮوﮐﻮدﻳﻞ ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﺟﺎﻧﺪاران
ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ۶۵ :ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ،در ﺿﻤﻦ ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ اﻧﻘﺮاض ﮔﺮوﻫﯽ،
ﻫﻤﻪ داﻳﻨﺎﺳﻮرﻫﺎ ،ﺑﺮای ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن
اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی زﻧﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ٔ
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ،ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﻘﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ .اﻳﻦ اﻧﻘﺮاض ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮی
ِ
ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم اﻗﻠﻴﻢ ﺟﻬﺎن دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .آب و
در اﺧﺘﻴﺎر
ﻫﻮا دﻳﮕﺮ ﺧﺸﮏ ﻧﺒﻮد و ﻟﺬا ﻣﺰﻳﺖﻫﺎی ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮای زﻳﺴﺘﻦ در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﺧﺸﮏ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮد
را از دﺳﺖ داد .در اﻳﻦ زﻣﺎن ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﺎﻟﺐ درآﻣﺪﻧﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ اﻧﻘﺮاضﻫﺎ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺟﺎﻧﺪاران را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داد ،ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ
ﻣﻬﻤﯽ در آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺟﺎﻧﺪاران داﺷﺖ .ﻳﮑﯽ از ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻮل ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار
داد ،ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﯽ ﻗﺎرهﻫﺎ ﺑﻮد.ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﯽ ﻗﺎرهﻫﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﺮﮐﺖ ﺧﺸﮑﯽﻫﺎی زﻣﻴﻦ در ﻃﻮل دورهﻫﺎی
زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺧﺘﯽ .ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﯽ ﻗﺎرهﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﺎرهﻫﺎ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ
ﻗﺎرهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮﺿﻴﺢ داد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﮐﻴﺴﻪدار در ﻗﺎرهﻫﺎی اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
و آﻣﺮﻳﮑﺎیﺟﻨﻮﺑﯽ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد :اﻳﻦ ﻗﺎرهﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ.

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
ﻻﻳﻪ اُزن ﺣﻴﺎت را در ﺧﺸﮑﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
۱ــ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ ﭼﺮا ٔ
۲ــ اوﻟﻴﻦ ﺟﺎﻧﺪاران ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺸﮑﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۳ــ اوﻟﻴﻦ ﻧﻮع از ﺟﺎﻧﻮران ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺸﮑﯽ ﮐﺪام ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻮدﻧﺪ؟
۴ــ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی اوﻟﻴﻦ ﻧﻮع ﻣﻬﺮهداران ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺸﮑﯽ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
درﺑﺎره اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ »ورود ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ ،ﺗﺎ ﭘﺲ از ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﻪوﻗﻮع
۵ــ
ٔ
ﻧﭙﻴﻮﺳﺖ« ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻴﺪ.
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